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  ,לקוחות נכבדים
  

 של מערבל ידהננו מברכים אתכם עם הצטרפותכם למשפחת רוכשי 
  . חברת בוש

  

הוראות הפעלה והתקנה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעילים ציוד 
  . חדיש ומשוכלל זה לקבלת התוצאות הטובות ביותר

  

 יפעל ערבלמשהמן ומושלם ומקווים כי רכשתם מוצר מהי, אנו משוכנעים
  . לשביעות רצונכם

  

  .B/S/H הקפידו לקבל תעודת אחריות מקורית של :שימו לב

  

  !הערה

חוברת זו מתורגמת מלועזית והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משווקים 
  .בארץ

  

  

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ולא לשימוש 
 .תעשייתי

 כמות רגילות של השתמשו במכשיר לעיבוד
הוראות הפעלה אלה  .מזון לשימוש ביתי

במקרים בהם  .מתייחסות למספר דגמים
, אבזר כלשהו אינו מסופק יחד עם המכשיר

 .ניתן לרכוש אותו בתחנות השרות

אם הנכם  .שמרו על הוראות ההפעלה
העבירו גם , מעבירים את המכשיר לצד שלישי

 .את הוראות ההפעלה האלה

 תיאור כללי
 . שבסוף החוברתיינו באיוריםע

 יחידת הבסיס
 להסרת הכלים -  לחצן פליטה1

 פעולה מהירה ורציפה+  מתג 2

להפעלת המכשיר וכיבויו ולבחירת מהירות 
 .הפעולה

O/Off  =)כבוי( 

Min 1    =המהירות הנמוכה ביותר 

Max 4    =המהירות הגבוהה ביותר  

M   =  המהירות (פעולה מהירה ורציפה
לחצו שמאלה והחזיקו . )ותרהגבוהה בי

 .במקום

 פתח להכנסת כלים     3

  כלים      4

  a מבחש  

  b  וו לישה  

 הוראות בטיחות
 סכנת התחשמלות  

חברו והפעילו את המכשיר בהתאם לנתונים 
החשמליים המפורטים על תווית הנתונים של 

 .המכשיר בלבד
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אל תשתמשו במכשיר כאשר כבל החשמל 
 .שלו או הוא עצמו פגומים

   .הרחיקו ילדים מהמכשיר

, הרכבתו, לפני ניקויו, לאחר שימוש במכשיר
, לפני עזיבת המטבח או במקרה של תקלה

 .נתקו תמיד את המכשיר מהחשמל

אל תניחו את כבל החשמל סמוך לקצוות חדים 
 .או משטחים חמים

כמו למשל , בצעו תיקונים, כדי למנוע פציעה
בתחנת שרות , החלפת כבל חשמל פגום

 .מכת בלבדמוס

אל תשתמשו במכשיר כאשר ידיכם רטובות 
 .ואל תפעילו אותו ללא מכסה

הפעילו את המכשיר עם אבזרים מקוריים 
 .בלבד

וו , למשל(הכניסו כלים מסוג אחד בלבד 
 ).לישה

בזמן  .היזהרו בזמן עיבוד של נוזלים חמים
   .נוזלים עלולים להינתז, העיבוד

 .אל תטבלו את המכשיר בנוזל כלשהו

המכשיר נשאר , במקרה של הפסקת חשמל
 ). On" (מופעל"במצב 

 !סכנת פציעה    

כבו את ,  ידני מהירבלנדרלפני החלפת כלים ו
; המכשיר המתינו לעצירתו המוחלטת

לעולם אל  .המכשיר ממשיך לפעול זמן מה
 . הידני המהירבלנדרתתפסו את להב ה

  .לעולם אל תתפסו כלי מסתובב

 

  הפעלת המכשיר

 ידת הבסיס עם כליםיח
נקו , לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה

 .את המכשיר ואת הכלים

התוצאות טובות במיוחד מתקבלות כאשר 
   :משתמשים בכלים למטרות הבאות

 ... עבורמבחשים

הכנת מחית , הקצפת חלבונים, הכנת רטבים
הכנת , הקצפת שמנת מתוקה, תפוחי אדמה

  .בת לעוגהלמשל תערו, קרם ובצק קל, מיונית

מבחשים אינם מתאימים לעיבוד של בצק 
 .קשה

  ... עבורוו לישה

בצק , הכנת תערובות קשות כמו בצק פריך
כמו גם לערבול , שמרים ובצק תפוחי אדמה

 .פסטה או לחם, בצק כבד עבור בשר טחון

הכמות המרבית לעיבוד של קמח ורכיבים 
 . גרם500אחרים היא 

 .שחררו לחלוטין את כבל החשמל •

הניחו את הכלי המבוקש על יחידת  •
 .הבסיס ולחצו עד שהוא ננעל במקומו

שימו לב לצורת , כליםכדי למנוע ערבוב 
  ).3ראו איור (חלקי הפלסטיק 

 .חברו את המכשיר לחשמל •

 .הניחו את המזון בתוך מיכל מתאים •

הכניסו כלים לתוך המיכל והפעילו את  •
 .מבוקשהמכשיר במצב ה

 .לעיבוד וערבול: min 1,2מצבים 

 .עבור לישה וטריפה :max 3,4מצבים 
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העבירו את המתג למצב , לאחר העיבוד
O/Off) שחררו והסירו את הכלים , )כבוי

 . הפליטהןבאמצעות לחצ

 :שימו לב

ניתן ללחוץ על לחצן הפליטה רק כאשר 
 ).כבוי (O/Offהמתג נמצא במצב 

  :הערה

 הבסיס לפני הוצאת את יחידתתמיד כבו 
 .בלנדרהמזון מתוך קנקן ה

 

לאחר השימוש 
 ניקוי/ במכשיר 

 !שימו לב

לעולם אל תטבלו את יחידת הבסיס במים 
 .ואל תרחצו אותה במדיח כלים

 .נתקו את המכשיר מהחשמל •

נגבו את יחידת הבסיס במגבת לחה  •
 .ולאחר מכן נגבו במגבת יבשה

רחצו את הכלים במדיח כלים או הברישו  •
 .מתחת למים זורמים

, ל כרוב אדוםאם הנכם מעבדים למש: הערה
ויקבלו גוון אדום שניתן חלקי הפלסטיק ידהו 

 .להסירו בעזרת מספר טיפות של שמן בישול

ניתן ללפף את כבל החשמל כדי להקל על  •
  ).5איור (אחסון המכשיר 

  

מידע אודות סילוק 
 פסולת

 של EG 2002/96 המכשיר עומד בהוראה
 האירופי אודות סילוק ומחזור של ציוד האיחוד

 .חשמלי ואלקטרוני ישן

פרטים נוספים תוכלו לקבל ברשות המקומית בה 
 .הנכם מתגוררים

  

  

  ,לקוחות נכבדים
  

 ושהוא פועל בוש של המערבלשהוראות הפעלה אלה סייעו לכם להפעיל את , אנו מקווים

ושלם וללא ליקויים תתגלה  להגיש לכם מוצר מנואם למרות מאמצי. לשביעות רצונכם

אנא פנו בכל עת לאחד מסניפי השרות הרשומים , ערבל המ תקלה כלשהי בפעולתו של

 המיומנים ישמחו להגיש םטכנאיהמעבדות השרות ו. על הכריכה האחורית של חוברת זו

  !בהצלחה.  לפעולה תקינהמערבללכם במהירות את כל העזרה הדרושה להחזרת ה

  

 .את הזכות לבצע שיפורים או שינויים ללא הודעה מוקדמתהחברה שומרת לעצמה 
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   שרותתחנות
  

    08-9777222  : טל      לוד, צפוני. ת.א, 1המלאכה , CSBשרות         מרכז

  04-8477111  :טל      חיפה, 265ההסתדרות ' שד,  CSBשרות     חיפה והצפון

   08-9777200  : טל          שבע-באר, 18יאיר , CSBשרות      שבע-באר

  08-6378616  : טל  אילת, אזור התעשייה החדש, שרות אקספרס        אילת

  08-6335311  :טל        אילת, פארק התעשייה, שרות ששון          

  03-5715057  : טל        גבעתיים, 27עליית הנוער , שרות פל      גבעתיים

  02-6403000  : טל        ירושלים, תלפיות, 7הסדנא , אלרם      ירושלים

  

  

  

 


